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Van de voorzitter
Over de grens
Na het wegvallen van de meeste corona beperkingen kwam er de afgelopen weken meer
ruimte voor clubactiviteiten. Fietsen konden we altijd al, maar nu gelukkig weer in groepen.
Met onderweg een échte koffiestop op een terrasje in de zon. Langzaam groeide het besef
dat we de plannen voor clubritten uit de la konden gaan halen. Voor deelname aan Standplaats Levico Therme, Half Randje Utrecht en de Teuto-tocht was veel belangstelling. En de
verwachtingen werden meer dan waargemaakt. Wat heerlijk om er met de wielerclub als
vanouds weer op uit te kunnen trekken. Zowel in eigen land als over de grens.
Mijn eigen doel voor dit seizoen was deelnemen aan de al twee keer uitgestelde Strade
Bianche. Een Granfondo fietsevenement met circa 5.000 deelnemers over gravelwegen door
de heuvels rond Siena. Normaal gecombineerd met de Italiaanse voorjaarsklassieker waar
Annemiek van Vleuten en Matthieu van de Poel zegevierden. Maar dit jaar verplaatst naar
zondag 12 september, wat het begrip “over de grens” een extra dimensie gaf: slecht
berijdbare gravelwegen en hoge temperaturen. Meer details over deze tocht in een volgend
clubblad.
Graag deel ik hier mijn verworven inzicht over het belang van sportieve doelen stellen én de
rol die WTC Houten kan spelen bij het realiseren daarvan. Door het opzoeken van de grens
heb ik vaker Limburg doorklommen, duurritten gefietst en advies gevraagd dan voorheen.
Opnieuw heb ik ervaren hoe fijn het is dat clubgenoten bereid zijn om hun tijd, kennis en
ervaring te delen. Dit leerde mij veel over klimmen, dalen en een koers opbouwen en stelde
mij in staat om de eindstreep te halen. Het heeft mijn leven verrijkt met een prachtige fietservaring én de band met veel clubleden versterkt. Iets om dankbaar voor te zijn.
Sportieve doelen stellen, clubgenoten betrekken bij je voorbereiding
en samen de grens opzoeken, ik kan
het van harte aanbevelen!
Eric van Vliet
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Van de toercommissie
Als we dit schrijven is het eind van het zomerseizoen alweer in zicht. Helaas kon het eerste
deel niet doorgaan vanwege corona, maar vanaf 19 mei waren clubritten weer mogelijk.
De standplaats-gangers naar Levico Terme zijn weer veilig teruggekeerd na een gezellige
fietsweek. Jammer dat er slechts 13 deelnemers waren. Enkele jaren geleden hadden we
er nog meer dan 30. Misschien moeten we eens nadenken hoe we meer leden enthousiast
kunnen maken voor de standplaats van volgend jaar. De toercommissie is benieuwd naar
jullie ideeën.
Gelukkig was de animo voor de Teutotocht wel groot. Op 10 september vertrokken er meer
dan 30 deelnemers naar Bergen op Zoom voor een mooi driedaags fietsweekend.
In de eerste week van september deed een aantal WTC-ers mee aan “The Ride”. In deze
zeer pittige rit rijden de deelnemers in 8 etappes van de Col de la Madeleine naar de Cauberg. Het is alsof je er zelf bij bent als je de verslagen van Thomas de Bles op het forum
leest. Veel dank daarvoor!

verslagen van Thomas de Bles op het forum!
Op 19 september sluiten we het seizoen af met de Herfstrit. Helaas dit
seizoen nog niet met een gezellige
BBQ. Het bestuur ziet dat dit jaar
nog niet zitten.
Een week later op zaterdag 25
september rijden we nog de Toertocht Kromme Rijnstreek en dan zit
het zomerseizoen er weer op. Bij de
organisatie van deze NTFU 3-sterrentocht is een groot aantal WTC-leden
betrokken en de opbrengst van deze
rit komt geheel ten goede aan het
Hospice Kromme Rijnstreek.

Op zondag 26 september gaat dan
het winterprogramma van start en
dat ziet er als volgt uit:
•

•

Racefietsen in C tempo op
zondagmorgen, toerleiding in
overleg, vertrek om 9:30 uur
Racefietsen in A/B tempo op
zondagmorgen, toerleiding in
overleg, vertrek om 9:30 uur
5
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Sinds 1932 voor:
het juiste fietsadvies,
verkoop van alle
soorten fietsen,
onderhoud & reparatie
en altijd verse koffie!

Vlierweg 1 (Oude Dorp) Houten | 030- 7607406
Banierhuis.nl
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•
•
•

•
•

Gravelbiken op zondagmorgen, toerleiding in overleg, vertrek om 9:30 uur
Hardlopen op dinsdagavond, wederom onder leiding van Remy, vertrek om 20:00 uur
Racefietsen op woensdagmorgen. Bij voldoende deelnemers wordt de koffierit in een
aparte B- en C-groep verreden. Vertrek om 9:30 uur met koffiestop. Toerleiding in overleg.
Gravelbiken op woensdagmorgen (de Koffiegravel), toerleiding in overleg, vertrek om
9:30 uur
Spinnen bij Body Business en Piazza Sports.

De toercommissie moedigt iedereen aan om via de website/forum ruimhartig te communiceren over je zondagse en woensdagse plannen. Dat is goed voor de opkomst en voorkomt
teleurstellingen.
Bedankt iedereen - organisatoren, toerleiders en sportieve deelnemers - voor jullie inzet in
het voorbije seizoen. We moeten het echt met elkaar doen.
Namens de toercommissie, Frank van Ierland
Toercommissie: Marcel Embregts, Frank van Ierland, Jeroen Piket en Hennie Wilkes

Mijn liefde voor fiets en zonen
Het is een van mijn vroegste jeugdherinneringen. Ik was drie jaar en zat op mijn fietsje met
zijwieltjes. Mijn moeder liep achter mij en duwde de kinderwagen met mijn broertje erin.
We waren op weg naar een oom en tante, die aan het einde van de lange straat woonden
en bij wie we vaker op bezoek gingen. Omdat we alsmaar rechtdoor moesten liet mijn moeder toe dat ik een stukje voor haar uit trapte op de brede stoep. Links daarvan stond een
hek open, dat toegang gaf tot een groot, leeg schoolplein. Ik herinner me nog het gelukzalige gevoel door daar eindeloos rondjes te fietsen. En dat een mevrouw, die niet mijn
moeder was, zich daarna over mij ontfermde. Maar omdat zij zich ook geen raad meer met
me wist, liet ze de sterke arm komen. Ik zie nog voor me dat een agent mij met fiets en
al op de achterbank van een witte politie-Volkswagenkever tilde. Op het bureau stond mijn
moeder in tranen op me te wachten; druk in de weer met mijn broertje in de kinderwagen
had zij er geen erg in gehad dat ik de stoep af en het plein op gefietst was.
Na een uitstap naar het voetbal met bijbehorende blessures kwam het fietsplezier jaren
later weer terug. Vooral door met vrienden de bekende jaren ’80-klassiekers te rijden:
vaak LBL en AGR, een enkele keer de Elfmeren- en -stedentocht, de Ronde en ontelbare
DTC-toertochten. Op een semi-sportfiets met versnellingen, maar ook met spatborden,
bagagedrager en verlichting. Maar we wilden al snel meer en verder. De Mont Ventoux
bedwong ik op een stalen Gazelle Champion Mondial AB Reynolds-frame, overgenomen van
een neef, die als amateur koerste.
In 1995 verhuisden Inez en ik naar de vruchtbare bodem van fietsstad Houten en in
datzelfde jaar werd Stijn geboren. Een paar maanden later trakteerde ik mezelf op nóg
een cadeau: een splinternieuwe, naar mijn eigen maten opgebouwde Principia 700. Met
baby Stijn in de MaxiCosi ging ik opgetogen naar Cycles Dupree in Utrecht om de fiets op
Wielertoerclub Houten ’80
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te halen. Ik had berekend dat dat net moest lukken tussen twee flesvoedingen in. Nu is
Dupree een prima fietsenmaker, maar de klok is zijn vijand. Het afstellen duurde en duurde.
Al die blinkende fietsen in de winkel konden Stijn na verloop van tijd niet meer imponeren,
want hij had honger. Met een nieuwe fiets en een boos, brullend kind in de auto snelde ik
naar huis.
25 jaar later en na een vergelijkbare voetbalcarrière
als die van zijn vader kreeg
Stijn toch nog lol in de
fiets: hij kreeg mijn Isaac
Impulse, peddelde deze
naar Amsterdam en heeft
daar het rondje Ronde
Hoep ontdekt en inmiddels
talloze keren gereden. En
voor zover ik hem nog kon
bijbenen heb ik onlangs
in de Limburgse heuvels
geprobeerd om hem de
techniek van het klimmen
en dalen bij te brengen.

Onze zoon Luuk
heeft zich ontwikkeld tot een
wandelende wielerencyclopedie.
Zelf op een racefiets rijden is aan
hem niet besteed,
maar hij kent wel
alle historische en
actuele wetenswaardigheden en renners
uit de wielersport.
De grote mannen
uit het peloton gaan
graag met hem op
de foto.
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De derde heeft in vergelijking met zijn
broers nog de meeste aanleg om een klasbak te worden: hij beschikt over de combinatie van een juiste lichaamsbouw, uithoudingsvermogen, stuurmanskunst en lef. Maar
Tjeu leeft zich liever uit in zijn muziekpassie;
hij geniet ervan om af te zien, maar dan
wel als DJ. Hoewel: onlangs verraste hij
mij omdat hij voor een paar tientjes een
twaalfdehands stalen Gazelle op de kop had
getikt omdat ie zo wreed vintage was. En
toeval of niet: een Champion Mondial frame
in dezelfde kleurstelling als die ik ooit had!

Het geeft me als vader een goed gevoel dat de jongens inmiddels ieder op hun eigen manier
betrokken zijn bij mijn liefhebberij. En ik hoop als fietser dat ik nog eindeloos mijn rondjes
kan blijven fietsen…
Bert de Koning

Recreantenverslagen
Verslag van de fietstocht vrijdag 25 – 6 - 2021 van de 40 km. Club
Het was een stralende middag om te fietsen en Willeke fietste voor. Ze had een tocht uit
gezocht die ze noemde: de 2 duiven.
We gingen richting Zeist, voor Willeke was het ook weer een beetje zoeken want het was
voor haar al een paar jaar geleden dat ze deze tocht gefietst had.
Maar ze kwam er natuurlijk uit! Van de Oranje Nassaulaan, Jagersingel , Lindelaan naar de
Verlengde Slotlaan, zo gingen we het bos in en ja hoor daar waren de 2 duiven in groot
formaat. Uiteraard foto’s gemaakt.

Wielertoerclub Houten ’80
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Een klein stukje verder daar was het Vennetje waar we ook even stopten. Wat een prachtig
uitzicht! De hei stond nog niet in bloei want dan is het een blauwe oase, zei Willeke, het
was genieten.
Toen gingen we naar de koffie pauze, in het Beauforthuis. Drankje bestellen
met de QR Scanner, wat ook weer nieuw was voor ons, maar zo blijven we bij.
Richting de terugweg: Oude Postweg naar Austerlitz de Traaij en Arnhemse Bovenweg.
Zo kwamen we al aardig richting huis. Langbroekerdijk, Odijk en zo door naar ons clubhuis.
En daar was de grote verrassing: we mochten weer bij het clubhuis buiten wat drinken
Het was genieten, mooi weer en lekker gefietst, met dank aan Willeke, en dan als afsluiting
gezellig even bij kletsen.
Tot de volgende keer. (Ria)
Tocht naar Doorn van 13 juli
Met een mooi groepje starten we 13 juli om 11 uur vanaf het clubhuis. We fietsen vandaag
50 km. Dat kan op een e-bike, maar gelukkig zijn er nog steeds enkele gewone fietsen.
Super! We verdelen ons in 2 groepjes en fietsen met royale afstand dezelfde route.
De tocht gaat richting Werkhoven en via de Langbroeker Wetering richting Doorn. Deze
route is in alle seizoenen prachtig, soms door de bloesem, en dan weer wanneer al het fruit
aan de bomen hangt. In Doorn hebben we tijd voor koffie op een terras. Via een meer
bebostere route gaan we richting
Driebergen, Zeist naar Bunnik.
Daar hebben we nog tijd voor een
drankje, natuurlijk buiten op het
terras, want het is goed weer. Op
naar de poffertjes. 4 Enthousiaste
dames hebben buiten, bij het clubhuis, geregeld dat er iemand stond
met een poffertjes kraam. Wat was
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dat lekker en wat was het weer goed georganiseerd. Iedereen heeft gesmuld. Dank aan
Nelleke, Elise, Gerda en Edy. En wat hebben we weer geboft met dit lekkere weer. (Marijke)
Eerste dag van de fiets 3 Daagse.
Het weer was prima weinig wind , een beetje benauwd. We waren met 14 personen.
Gelukkig was het wapen van Harmelen open op maandagmorgen. Heerlijk koffie gedronken.
Op naar de volgende stop, een kleine wijziging in de route die ons uiteindelijk meer kilometers opleverden. Dat mag de pret niet drukken. Broodje gegeten aan het water, waar
jongelui heerlijk aan het zwemmen waren. Koffie of iets anders gedronken aan de haven bij
Marnemoende. In Nieuwegein nog een ijsje gescoord. Dan op weg naar het Rond. Nog even
gestopt om onze eigen voorraad op te peuzelen. Bij het clubhuis nog wat gedronken en
bijgepraat. Uiteindelijk 66.7 km gefietst en met plezier. (Groeten Stien en Riet )
2e Fietsdag van de fiets 3-daagse op woensdag 14 juli 2021
We zouden deze dag (tot de koffie) met z’n allen fietsen. We hadden uitgezocht dat de korte
groep dan rechtstreeks naar rest. De Mauritshoeve in Bilthoven zou fietsen (ca. 20 km) en
de langere groep met een ommetje. Jammer genoeg kwam maar 1 persoon van de korte
groep opdraven (Janny Stek) dus ons plannetje ging niet door. We waren met 9 fietsers.
(Jos als enige man). Via De Bilt en Bilthoven zijn we naar De Mauritshoeve gefietst waar ze
al van onze komst op de hoogte waren. Lekkere koffie op het terras. Daarna via hele mooie
bospaden naar Lage Vuursche. Marijke kwam op het idee om pannenkoeken te gaan eten in
Lage Vuursche. Vond iedereen een leuk en goed idee. Heerlijke pannenkoeken, Andrea
lekker broodje. Prinses Beatrix niet
gezien in de bossen, jammer.
Daarna weer verder door de mooie
naar Hollandse Rading en via
Maartensdijk naar Groenekan. Zo
kwamen we weer bij het clubhuis
aan om daar nog even gezellig iets
te drinken.(Gerry)
3e Dagtocht vrijdag 16 juli 2021
De derde dagtocht in deze week gaat naar de Betuwe. Een bewaarde bloesemtocht van
Jannie Prins komt goed van pas. We rijden naar de pont naar Culemborg, zou die varen
met het hoge water vanuit Limburg, gelukkig wel. We strijken neer op de terrassen in het
centrum, zo krijgt iedereen snel thee of koffie. Daarna begint het mooiste stuk van de
fietstocht, door het landgoed Mariënwaard, langs de Linge met de kleine plaatsen, Beesd
en Tricht. We zien de appels en peren al in de fruitbomen hangen, dat ziet er goed uit! de
Hoenderik kan ons weer ontvangen, de zon komt door als we in de boomgaard zitten, de
kersen staan al klaar om te kopen, die smaken weer goed. Het valt op dat er veel werk aan
de straten wordt verricht en een nieuw gemaal in de Linge is gemaakt.
Nu de terugweg naar Beusichem, omdat we met 18 mensen zijn, gaan we wat drinken bij ’t
Veerhuis, zo zien we precies wanneer de pont eraan komt, zodat we weer overgezet kunnen
worden. Dit is weer een bekend stuk: door ’t Goy naar Houten, waar we nog een nazit hebben. Wat gezellig dat we buiten op het plein van het clubhuis elkaar kunnen ontmoeten, dat
hebben we wel gemist! (Willeke Stolk)
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Verslag fietstocht 16 juli 2021
Al tijden afgesproken om een keer naar De Kapel in Bilthoven te gaan om koffie te drinken,
dus vandaag gebeurde dat. Heerlijk op terras gezeten. Altijd apart om in een voormalige
kerk aan de koffie te gaan. Daarna wilden we richting Maartensdijk maar omdat van deze
groep de meesten nog niet mee waren geweest naar Lage Vuursche toch op het laatste
moment besloten om via Lage Vuursche te gaan. Dus weer door de bossen naar Lage Vuursche en daarna naar Hollandse Rading. Weer door de bossen, heel mooi.
Via Maartensdijk en Groenekan weer naar het clubhuis. Ook vandaag weer een mooie tocht
En een lekker drankje op het terras van ons clubhuis. Wat is dat genieten dat we weer naar
het clubhuis kunnen. Hebben we echt gemist.
Verslag zondagrit 25 juli 2021
Onze eerste zondagrit, wat hadden we daar een zin in. Vorig jaar ook al gemist. We waren
met 10 fietsers. Van alles wat (30, 40 en 50 km. fietsers). Dus leuk groepje. Via Rijsburgerweg naar Achterdijk en daarna richting Werkhoven, de Schalkwijksebrug over en over de
Tetwijkseweg (altijd mooi). Op naar fort Aan De Korte Uitweg. Lekker op terras gezeten met
kopje of thee. [foto 25072021 1] Daarna weer via ”Verdronken Bos” terug naar Houten.
Op terras drankje genomen. Er zaten nog een aantal tourleden op het terras. Schaduw
opgezocht, het
was warm. Nu
maar hopen dat
we dit elke laatste zondag van
de mand kunnen
doen. (Gerry)

Verslag dagrit 20 augustus. Heiderit.
Ik kreeg een appje van Marijke of ik op 20 august een dagrit wilde voorfietsen en dat moest
dan een heideroute worden van ca. 60 km. Ik vond het prima en keek nog even na, om
datgene wat ik in mijn hoofd had zitten, nog steeds klopte. Het klopte. Vrijdags om 10.00
uur vertrokken we met 12 fietsers in 2 groepjes van 6. De route voerde via Bunnik naar
Zeist en vervolgens naar
Austerlitz, waar we onderweg
het eerste heideveld aantroffen. Na een kopje koffie of

13

De Fietsende Vlinder

Sullivan’s
Meubelmakerij
Ontwerp en realisatie van
kwaliteitsmeubelen op maat
Reparatie en restauratie van
antieke meubelen
Vrijblijvende offerte
Bezoek op afspraak:
Korte Schaft 23 J
3991 AT Houten
030 637 79 15
sullivans@canaldigitaal.nl
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thee staken we bij het Beauforthuis de weg over naar de Oude Woudenbergsezandweg,
waar we 2 heidevelden zagen liggen. Via Soesterberg, waar we in een speeltuintje ons
brood hebben gegeten, naar de Leusderheide. Onderweg nog enkele heideveldjes gespot.
Op de Leusderheide gestopt en een stukje het heideveld opgelopen. Vervolgens verder naar
Maarn en daar de Buurtsteeg op waar we het mooiste heideveld van de dag aantroffen. Via
een kleine omweg terug naar Maarn en bij de Chinees nog wat gedronken. Na gelaafd te
zijn, onze weg vervolgd richting Austerlitz en Driebergen. Onderweg nog enkele heidevelden
en dan via Odijk weer naar Houten. Waar we na 63 km bij het clubhuis arriveerden.
Al met al een geslaagde tocht ook dank zij het uitstekende fietsweer.(Bram)
Fietstocht vrijdag 27-8
Met twee groepjes van totaal 9 mensen gingen we naar Maarn, een route die al meer dan
een jaar geleden door mij voor gereden was, wat ik merkte. Af en toe wist ik de afslag niet
meer, waardoor we bijvoorbeeld een rondje rotonde maakten, maar de meesten konden er
wel om lachen. Velen kenden de route niet, dus dat was een leuke verrassing, veel door de
bossen gefietst en koffie bij de bakker in Maarn, waar het heel lekker rook. Iedereen kon
zich bedwingen om alleen koffie of thee te drinken. In Doorn moest ik ook even geholpen
worden, maar gelukkig konden anderen me weer op de goede weg helpen. Deze route
moeten we dus vaker rijden! We kwamen als eerste groep aan in het clubhuis waar Lidy
ons achter de bar opwachtte om drankjes in te schenken. Door de regenbuien had iedereen moeten schuilen, waardoor we later dan anders binnen kwamen, maar uiteindelijk was
iedereen heelhuids aangekomen met mooie verhalen.
Hartelijke groet van Willeke

Fietsend over 3 ballonnen
Na ruim 12 weken gericht trainen met Fondo was het in het weekend van 10 juli eindelijk zo
ver; samen met Janneke, Jonathan en 2 collega’s (Ferry en Steven) van Janneke zou ik de
Trois Ballons gaan rijden. Niet officieel georganiseerd maar op eigen gelegenheid.
Op vrijdag 9 juli vertrokken Steven, Paul en ik richting La Voivre waar we een huis geboekt
hadden om 2 nachtjes door te brengen: Gîte Annegray. Na een autorit van dik 8 uur kwamen we aan het einde van de middag aan in deze omgebouwde boerderij. Wat een leuke,
relaxte accommodatie! We installeerden ons in het huisje, snel omkleden en op de fiets voor
een kort los trappel ritje van 35 km door het gebied van 1000 meren. Wat een prachtige
omgeving! We genoten enorm. Na de rit werden de koolhydraten aangevuld en het lijf
nedergelegd voor een goede nachtrust. Tegen 01:00 uur kwam de rest van de groep ook
aan in het huisje. Omdat ik toch al even wakker lag (spanning?) ben ik ze gaan begroeten
en al snel daarna was iedereen in een diepe rust verzonken.
De volgende dag moest het dan echt
gebeuren! Net voor half 8 sprongen
we op de fiets terwijl Paul ons uitzwaaide. Het was prachtig weer, niet
te warm, niet te koud en nagenoeg
geen wind. We waren er wel van
op de hoogte dat het weer aan het
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einde van de dag zou om slaan maar dit hadden we dan alvast maar in the pocket. Al snel
was de toon van de dag gezet door Steven die vond dat er hier wel veel écoles gegeven
wordt… uhm… eco-les of waren het écoles?!
Na 2 of 3 naamloze beklimmingen, kwam
de eerste ballon er aan: Ballon d’Alsace.
Ik had me voorgenomen om te rijden
op de wattages waarvan Fondo me had
gezegd dat dit de juiste vermogens zijn
om een berg mee op te rijden zonder
echt kapot te gaan… tussen 160 en 180.
Cadans rond de 75-80 en dan maar zien
wat de hartslag zou doen. Die bleef netjes
onder de 160 dus voor mij keurig in D2.
De tweede beklimming (Col de Hundsruck) viel me niet lekker, heel onregelmatig en ik kwam er daar niet lekker
door. De Grand Ballon was onze derde
beklimming en tevens het hoogste punt
van deze rit (en van de Vogezen), ook de
langste beklimming met dik 15 km. Ook
hier kwam ik niet zo best in m’n ritme,
voelde de kracht wegebben… snel een
gelletje erin. Ik was dan ook blij toen ik
Steven en Jonathan zag staan, daar was
de top! Ik kwam boven met: “Allemachtig wat een schijtklim!!” en even daarna
kwam Janneke boven aan met: “Wat een
pokkending!” De dames waren weer eensgezind en lieten dat ook duidelijk blijken. Nadat
iedereen boven was en we een groepsfoto hadden genomen, daalden we af. What goes up,
must go down. Ik herinnerde me deze afdaling nog van vroeger toen ik jaarlijks met Hemelvaart in de Vogezen ging fietsen. Prachtig! Bochten waar je niet in hoeft te remmen, goed
te overzien, brede weg en super asfalt. We zoefden naar beneden, wauw!
De volgende beklimming
die zich aandiende was
Col d’Oderen. Een klim
van zo’n 7 kilometer. Die
ging wel weer wat beter
en in Ventron vonden we
een terrasje waar we onze
uitgeputte energievoorraad konden bij vullen.
Frietjes en tosti’s gingen
er in als zoete koek! Ook
de Pepsi cola die normaal
niet te zuipen is, goten
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• Houten vloeren
• Laminaat
• PVC
• Vinyl en Marmoleum
• Gordijnen
• Behang
• Binnen- en buitenzonwering

Dealer van
• Horizontale jaloezieën
• Verticale jaloezieën
• Rolgordijnen
• Duette en Plissé
• Vouwgordijnen
• Paneelgordijnen
• Horren

Singel 64 – 3984 NZ Odijk – 030 – 6567423
info@mocking-wonen.nl - www.mocking-wonen.nl
Op vertoon van uw WTC lidmaatschappas
krijgt u 10% korting op alle materialen.
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we achterover. We voelden ons weer als herboren en zouden de laatste 80 km met gemak
volbrengen, dachten we.
De Ballon de Servance diende zich als eerste aan na onze lunchstop. Een klim van zo’n
13 km met een wisselend stijgingspercentage en waar de 3 laatste kilometers het lastigste zouden zijn. Het was inmiddels tegen kwart over 5 en de lucht kleurde zeer donker en
grauw. Tegen beter weten in had ik een beetje de hoop gehad dat het droog zou blijven
maar die gedachte werd toen ik die lucht zag al heel snel de kop in gedrukt. In de afdaling
van de Servance begon het te regenen. Op een brede asfaltweg is dat niet zo heel erg weet
ik nu maar dit had meer weg van een geitenpad waar net steentjes gestrooid waren. Gelukkig kwamen we allemaal heelhuids beneden en waar de afdaling van de Servance eindigde
begon de beklimming van de beruchte Planche des Belles Filles… vanwege het slechte weer
waren de mooie meisjes al naar huis dus moesten we het allemaal zelf doen. Ik dacht dat
we wel een uur aan het klimmen zouden zijn op die steile bult maar dat viel eigenlijk wel
mee. Paul had de beklimming solo in de middag gedaan terwijl het nog zonnig was. Wij
reden in de stromende regen, al merk je daar tijdens het klimmen niet zoveel van. Paul had
ook nog geappt dat het hem eigenlijk wel mee viel. Petje af voor hem! De laatste 100 meter
waren megasteil maar na nog even vol op de pedalen te hebben gestaan, waren we boven.
Omdat het heel koud was en ik de natte afdaling met m’n carbon velgjes plus bijpassende
remmetjes heel eng vond, reed ik alvast een stukje naar beneden voor de rest uit. Eigenlijk
ging het best wel; op tijd aanremmen voor een bocht zodat de velg droog wordt en dan
doorremmen. Zo eng als ik mezelf
ingeprent had, was het helemaal
niet. Maar wel héél koud; klappertandend kwam ik beneden.
Nog 30 km te gaan met 2 ieniemienie klimmetjes… We schroefden
het tempo op en drijfnat maar verschrikkelijk voldaan en blij kwamen
we na 220 km en dik 4.500 hoogtemeters terug bij ons huisje waar
Paul al op ons stond te wachten.
Wat een fantastische dag, wat een
sublieme rit!!
Het hoogtepunt van dit jaar zit
erop… alhoewel, misschien zit er
nog wel wat in het verschiet in september als Corona geen roet in het
eten gooit…
Christy
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13 augustus Poffertjes
Gelukkig waren de weergoden ons gunstig gezind. In de met oranje en rood-witblauwe vlaggetjes versierde “achtertuin” van ons clubgebouw konden wij genieten van
de poffertjes, het ijs en natuurlijk ook van een drankje. De vlaggetjes waarmee wij de
tafels wilden opleuken waaiden steeds weg, ondanks de met water gevulde bierflesjes.
Een bierkratje bracht uitkomst, zoals je op
bijgaande foto kunt zien. Jonah, onze poffertjesbakker, kon 10 porties tegelijk bakken maar toch
duurde het nog wel even voordat iedereen z’n
eerste portie te pakken had. Maar wachten op wat
lekker is en ondertussen gezellig wat me elkaar
babbelen is geen straf. Voor velen van ons was het
de eerste keer sinds corona dat we op deze
manier weer bij elkaar konden zijn. Leuk was ook dat er zowel nieuwe leden bij waren
alsook oudgedienden, die niet meer meefietsen
maar nog wel lid zijn. Niet alleen de poffertjes
waren lekker, maar smakelijk was ook het ijsje
toe, waarbij gekozen kon worden uit 5 smaken
met verschillende toppings en slagroom. Dat
vele handen licht werk maken bleek na afloop.
Binnen de kortste keren was alle afval verdwenen, stonden de tafels en stoelen weer binnen,
waren de slingers opgeruimd en zag de
achtertuin er weer uit of er geen gezellig
evenement had plaatsgevonden.
Elise
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Van Dort Wijnspecialist
Bestel jouw wijn online!

www.VanDort-Wijnspecialist.nl
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Standplaats 2021 Levico Terme
In 1995 is in WTC-verband een standplaatsweek gehouden. Deze ging destijds naar een
camping in Bourg d’Oisans. Toen bivakkeerden wij in Eurocamp tenten. In dat jaar werd de
standplaatsweek gehouden in de week dat ook de Marmotte werd verreden.
De jaren erna evolueerde de standplaatsweek zich tot een week waarbij wij in een hotel
verbleven. Nadat wij in 2007, 2008 en 2009 drie keer in de week van Maratona de standplaats hebben gehouden, zijn de WTC standplaatsweken verplaatst naar de derde week
van augustus. Zo zijn wij geweest in Bormio (2x), Albertvillle (2x), Barcelonnette, Argelet
Gazost, Morzine, Pedrazzo, Sölden en nu dit jaar in Levico Terme. De standplaatsweken
zijn altijd succesvol geweest. Schitterende routes een geweldige sfeer en zelfs een keer met
maar liefst 42 deelnemers. Kenmerk van deze week, zoals gebruikelijk bij de WTC, samen
uit samen thuis en bij het diner wordt na een, vaak, inspirerend overleg besloten wie met
wie welke route de volgende dag gaat fietsen. Of iemand besluit tot een dag voor zichzelf. Was het in het begin nog zo dat aan de hand van een beschrijving de routes werden
gemaakt, tegenwoordig kan iedereen met een GPX-bestand overweg en worden de routes
op een laptop of Ipad zichtbaar gemaakt en vervolgens naar een Garmin overgezet.
Ik ben één van de geluksvogels die alle standplaatsen heeft bijgewoond. Een groot aantal
jaren geleden had ik met Michael Baken al eens gesproken over de mogelijkheden van de
standplaats Levico Terme. Ik vond dat toen niet zo uitdagend als de andere standplaatsmo-
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gelijkheden. Ik moet eerlijk toegeven dat ik me daarin toch behoorlijk heb vergist. Nee, de
passen reiken niet tot grote hoogte maar het venijn zit erin dat de eerste meters van een
beklimming op 200 meter hoogte beginnen waardoor toch al snel een beklimming uit 1400
hm’s of meer bestaat. Dan wordt het meteen indrukwekkend. Wanneer je dan ook een keer
een kilometerbordje tegenkomt waarop staat dat de volgende km een gemiddeld stijgingspercentage heeft van 12,1 % dan is dat toch wat minder voor de beginnende klimmer
geschikt.
Ton en Hanneke hadden als de organisatoren van deze jaargang de deelnemers gevraagd
om voorstellen voor routes in te leveren. Daar is goed op gereageerd. Alhoewel dit jaar het
aantal deelnemers, wellicht door Corona, niet groot was (slechts 13 leden) was het aantal
routes meer dan voldoende om een keus te maken. Het voordeel van een kleine groep was
dat je aan één tafel in het hotel kon zitten als zaten wij in een Coronabubbel.
Op zondag 22 augustus aan het einde van de middag kwamen alle deelnemers aan in het
hotel in Levico Terme. Deze plaats ligt net onder de stad Trento. Na de Brenner Pas en
Bolzano bij Trento links af. Een rit van 1080 km. Dit jaar toch wel erg druk met veel oponthoud. De eerste indruk van het hotel liet de saggerijn van de te lange rit gelukkig direct
verdwijnen. Het zwembad maakte een uitnodigend gebaar en een Weißbier had ook een
goede uitwerking op de gemoedsrust.
Voor de maandag werd unaniem besloten
om in twee groepen naar Trento te gaan.
Een groepje zou de korte route doen van 47
km en een groep vond een extra beklimming
toch wel te verantwoorden als inrijrondje
voor de week. Deze extra klim: de Monte
Bondone was een behoorlijke kuitenbijter.
Trento ligt op 230 mtr en de top van de
Bondone ligt op 1625. Dit hoogteverschil van
ongeveer 1400 mtr moet worden verorberd
in 20 km. De lange route kwam hiermee op
98 km met 2316 hm’s. Dan wordt het toch
meteen al een serieuze rit. De Monte Bondone is de berg van Charly Gaul. Charly won
de Giro in 1956 en 1959. In 1958 viel op
de Bondone een grote hoeveelheid sneeuw.
Charly ontsnapte op de Bondone uit het
peloton en met nog 88 km te gaan finishte
hij als winnaar van de epische etappe in
Madonna di Campiglio. Charly was verstijfd
en moest van de fiets gedragen worden,
nadat hij onderweg ook nog was afgestapt
om een warm drankje te kunnen drinken….
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Na terugkomst was er de mogelijkheid van relaxen in of naast het zwembad van het hotel
maar enkelen van de groep hebben ook in het meer gezwommen. Het meer had ook een
zeer aangename temperatuur. Het meer bezit een “blauwe vlag” wat aanduidt dat het één
van de schoonste en fraaiste meren van Europa is met een zeer aangename temperatuur.
Op dinsdag hebben wij in twee groepen een route langs de rivier de Brenta gereden. Er
liggen grotendeels vrij liggende fietspaden die stroomafwaarts een fraai gemiddelde opleveren. Stroomopwaarts hadden de routebouwers nog een aantal klimmetjes langs de randen
van het dal gevonden waardoor over 85 km door de uiterwaarden van de Brenta er toch nog
ruim 1000 hm op de teller stonden. Een schitterende dag. Overigens hebben wij de hele
week genoten van voortreffelijk fietsweer.
Op woensdag stond de “koninginnenrit” op het programma. Vanuit de standplaats Pedrazzo
in 2013 hadden wij de Passo Manghen vanuit het noorden beklommen deze vonden wij zo
mooi dat wij deze nog een keer wilden doen maar dan vanuit tegenovergestelde richting.
Een rit van 108 km met 2295 hm. De Manghen gaat van 300 meter naar 2020 meter over
23 km. Derhalve een gemiddelde van 7,5 %. De aanloop loopt goed maar de laatste 7 km
hebben een gemiddelde van 10 %. Tijdens deze laatste km doet de schitterende omgeving
de inspanning vergeten. De meesten vonden dit een aansprekende klim. Na de afdaling aan
de noordzijde werd weer begonnen aan een geleidelijke klim naar Baselga di Piné alwaar de
schaatsers regelmatig hun trainingskamp in de buitenlucht houden. Baselga di Pine ligt op
een hoogte van 1000 meter en bezit hiermee één van de snelste onoverdekte schaatsbanen
ter wereld. Baselga di Piné is, hoe kan het ook anders, zusterstad van Heerenveen.
Op dag 4 stond voor de meesten van de groep de Kaiserjägerstraße op het programma.
Deze straat vormt de opgang naar de Passo Menador. De straat is gebouwd in de late jaren
van de 19e eeuw en in 1911 afgebouwd tot “Kriegsweg” als verdediging tegen de Oostenrijkse Jagers. Via deze in de rotsen uitgehakte en steile weg werd materieel voor verdedigingswerken aangevoerd. Wanneer je de krappe tunnels in ogenschouw neemt dan kan de
belading van de wagens geen grote omvang hebben gehad. Over ruim 8 km moet ruim 800
hm’s worden overbrugd. De stijlste km is 12,1 %. Als fietser moet je extra oppassen met
autoverkeer dat elkaar op stukken niet kan passeren.
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Een schitterende en tevens uitdagende klim. Na de klim zijn wij rechtsom richting Trento
afgedaald waarna we na wederom wat klimmetjes via het meer van Caldenazzo terugkeerden naar Levico Terme. Totaal 73 km met 1463 hm.
Op dag 5 hebben de meesten een rondje van 120 km gereden met 1800 hm. Eerst weer
door het schitterende dal van de Brenta. Over 46 km afdalen van 470 meter naar 220
meter. Vervolgens een mooie klim via Enego (757) en Dario over 17 km naar een hoogte
van 1090 meter. Een mooi lopende klim waar Harry van Wijk zijn ultieme jump liet zien met
een gemiddelde van ruim 5 %. Boven aangekomen moest er over 40 km nog 400 meter
geklommen worden naar de Passo Vezzena (1402). Dit lange valse plat deed bij mij de
laatste energie uit de benen wegstromen. Vervolgens daalden de meesten van ons via de
Kaiserjägerweg af naar ons hotel. Een ander groepje meende dat die afdaling te stijl was en
knoopte daardoor er nog een extra lusje aan vast van ruim 20 km.
Voor mij de volgende en laatste dag geen fietstocht meer. De meeste energie had ik wel
verbruikt. Met een aantal deelnemers hebben wij genoten van de oude stad Trento. Een
aantal heeft nog wel een rondje gereden van zo’n 50 km. Ook Hanneke en Ton moesten die
dag nog de Bondone doen omdat zij die op de eerste dag hadden gemist.
Ik kijk terug op een geweldige standplaatsweek in de zuidelijke Dolomieten. Ondanks het
feit dat in Italië overal in binnenruimtes mondkapjes moesten worden gedragen vanwege
Corona heb ik dit na gewenning niet als een belemmering gezien. Het hotel heeft erg zijn
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best gedaan om comfort te bieden. Dat is geweldig goed gelukt. Ton en Hanneke: jullie
hebben ons een mooie week voorgeschoteld. Hartelijk dank hiervoor.
Ik ben benieuwd waar de Standplaats 2022 naar toe gaat. Wie heeft een mooi idee?? Laat
het weten aan de toercommissie.
Geurt Breukink

29

De Fietsende Vlinder

Wat train ik nu eigenlijk ? (deel 1)
In het clubblad van April 2021 gaf Joost ons al een inkijkje in een aantal trainingapps. Daarnaast gaven Cathy en Rob hun ervaringen met trainen waarbij ze spraken over verschillende
doelen en hoe ze hier op hun manier naar toe werken.
In de periode van oktober t/m maart geef ik fietstrainingen (Spinning) bij Body Business.
Deze trainingen zijn allemaal opgebouwd volgens een viertal trainingstypes die hieronder
worden toegelicht. De trainingen zijn op basis van hartslag en een eerder vastgestelde
anaerobe drempel (ADhf). Als je (ook) op vermogen traint dan is dit 1 op 1 te vertalen en
werk je met je FTP.
Bouwstenen van een training
Het karakter van een training wordt bepaald door vier bouwstenen:
1. Volume (kms/tijd)
2. Intensiteit (hartslag/lactaatniveau)
3. Rust (tijd)
4. Lengte van de training of intervallen (kms/tijd)
Met deze vier elementen kan je eindeloos combineren. De combinatie van deze vier elementen bepaalt het karakter van je training en het trainingseffect.
Hieronder leg ik vier trainingstypes uit. Met die vier trainingstypes kan je elke training
classificeren en begrijpen welke gewenste en ongewenste(!) effecten een specifieke training
heeft. Je kunt ook nagaan of de combinatie van volume, intensiteit, rust en intervallengte
past bij jouw trainingsdoel en daar eventueel aanpassingen in doen. Zodat je traint wat je
wilt trainen.
Classificatiesysteem van trainingstypes
Er zijn verschillende classificaties van trainingstypes voorhanden. Dit artikel bouwt op het
classificatiesysteem van Jan Olbrecht, Belgisch inspanningsfysioloog en medeverantwoordelijk voor de successen van Luc van Lierde, Pieter van den Hoogenband en Inge de Bruijn.
Olbrecht’s classificatiesysteem richt zich op het ontwikkelen en optimaal afstellen van het
aerobe en het anaerobe systeem. Het aerobe systeem richt zich op het zuurstofopnamevermogen, het tweede op het vermogen om lactaat te produceren. Van beide systemen kan je
de capaciteit trainen (ontwikkelen van de systemen) en het vermogen (optimaal afstellen
van de systemen).
Dit zijn de vier trainingstypes:
1. Aerobe capaciteit
2. Anaerobe capaciteit
3. Aeroob vermogen
4. Anaeroob vermogen

Wielertoerclub Houten ’80
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Vishandel
Jan Schaap
Net even iets beter!

Plein Oude Dorp
dinsdag
9.00 – 18.00
donderdag 14.30 – 18.00
Het Rond
woensdag 9:00 – 18:00
Donderdag 9.00 – 14.00
Houten Zuid
woensdag 9.00 – 18.00
Praxis
donderdag 9.00 – 18:00

vrijdag
9.00 – 18.00
zaterdag 8.00 – 16.30
vrijdag

9.00 – 18.30

zaterdag 9.00 – 17.00

1 Aerobe capaciteit
Het verhogen van je maximaal zuurstofopnamevermogen (VO2max) is het doel van deze
trainingsvorm. Het zuurstofopnamevermogen zal de meeste duursporters bekend in de oren
klinken. Vergelijk het met de motorinhoud van je auto: des te groter je motor (VO2max),
des te meer PK’s (vermogen) je kunt leveren.
Bouwstenen
Het volume en de lengte van de intervallen van dit type trainingen is middelmatig tot hoog:
van 1 minuut tot blokken van een kwartier tot een half uur. De totale trainingsafstand kan
zo oplopen tot aan, of zelfs langer dan, de omvang van de uiteindelijke afstand in een cyclo
of wedstrijd. De intensiteit is laag; je blijft (ver) onder je anaerobe drempel (ADhf) in dit
type trainingen: 70-90% van je ADhf.
Het ontwikkelen van de aerobe capaciteit is de basis voor elke duursporter. Simpel gezegd
vergroot je met dit type training je motorinhoud. In de voorbereidingsperiode vormt dit trainingstype het leeuwendeel van je trainingen. In het wedstrijdseizoen doe je deze trainingen
om je aerobe basis te onderhouden en als tegenwicht voor de intensieve trainingen. Het
ontwikkelen van dit systeem kost veel tijd: minimaal twee maanden van consistent trainen. Naast aanleg bepaalt het aantal trainingsjaren hoe goed dit systeem ontwikkeld is. Elk
trainingsjaar kan je weer een stapje maken in je aerobe basis. Dat is goed nieuws, want dat
betekent dat hard en consequent trainen wordt beloond. Minpunt is dat dit type training een
negatief effect heeft op zowel het anaerobe als het aerobe vermogen. De bonus van deze
training is dat het een positief effect heeft op de anaerobe capaciteit.
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2 Anaerobe capaciteit
Het doel van deze trainingsvorm is het verhogen van je maximale lactaatproductie-capaciteit. Ik hoor de kritische lezer al denken: waarom zou ik moeten trainen op het vermogen
lactaat te produceren? Ik kijk wel uit. Als er iets is dat ik niet wil als duursporter, dan is het
wel verzuren.
De reden waarom je dit systeem dient te trainen is dat het lactaatproducerend systeem
twee tot drie keer zoveel energie (40-75kCal/minuut) levert dan het aerobe systeem (1520kCal/minuut). Uit koolhydraten maakt je lichaam nu eenmaal makkelijker energie vrij dan
uit eiwitten en vetten en daar is een goed ontwikkelde anaerobe capaciteit voor nodig.
Het aerobe en anaerobe systeem hangen sterk met elkaar samen. Hoe beter je aerobe
capaciteit, hoe beter je het lactaat dat wordt geproduceerd door de koolhydraatverbranding
van je anaerobe systeem kunt wegwerken. Simpel gezegd bepaalt de anaerobe capaciteit
hoe ver je de koolhydraatkraan kunt opendraaien en de aerobe capaciteit hoe groot het
afvoerputje is om het lactaat (dat vrijkomt bij de koolhydraatverbranding) te kunnen afvoeren.
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FysioWorkshop,
uw (sport)fysiotherapie praktijk

FysioWorkshop Houten
Kruisboog 16, 3994 AE Houten
T. 030 639 02 04
www.fysioworkshop.nl

Blijf gezond en voel je beter door beweging

085-201503[alg_A5adv_staand]def.indd 1
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Voor de race- tour- en gewone ﬁets
Bel voor een afspraak 06 538 678 14
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Bouwstenen
Het volume en de lengte van de intervallen van dit type trainingen is laag: 15 tot 30,
maximaal 40 seconden. De intensiteit is hoog – op (sub)maximale sprintsnelheid. De rust
is lang (twee tot drie keer de tijd van de inspanning, dus 1 tot 2 minuten) en passief, zodat
je lichaam weer opgeladen is voor de volgende (sub)maximale herhaling. Door de korte
inspanning en de langere rust zal je hartslag niet op maximaal komen, maar je gaat wel
praktisch voluit waardoor de intensiteit boven je anaerobe drempel uitkomt, zo rond de
105% ADhf.
Je moet dit type trainingen wel goed doseren, omdat ze erg belastend zijn en een negatief
effect hebben op het aeroob vermogen.
3 Aeroob vermogen
Het doel van deze trainingsvorm is het optimaal gebruik leren maken van het maximale
zuurstofopnamevermogen. Deze trainingen gebruik je in aanloop naar je piek-periode om
op een zo hoog mogelijk percentage van je maximaal zuurstofopnamevermogen te kunnen presteren. Simpel gezegd train je hiermee je motor langdurig op een zo hoog mogelijk
toerental te kunnen draaien zonder in de soep te draaien. Dit soort trainingen hebben een
grote impact en vergen veel herstel. Per week kan je maximaal één tot twee trainingen van
dit type uitvoeren.
Bouwstenen
Het volume van dit type trainingen varieert tussen 20% tot 80% van de afstand van een
cyclo of wedstrijd. De eerste trainingen in aanloop naar een cyclo of wedstrijd is de intervallengte meestal korter dan in latere trainingen. De totale trainingsafstand kan, inclusief
warming-up en cooling-down, oplopen tot aan de uiteindelijke afstand van een cyclo of wedstrijd. De intensiteit is hoog. Idealiter blijf je in de eerste herhalingen iets onder je anaerobe
drempel en ga je er pas aan het eind iets overheen. De rust tussen de intervallen is kort; je
hebt onvolledig herstel.
Het duurt drie tot zes weken om het gewenste trainingseffect te bereiken. Dit type trainingen doe je dus in het trainingsblok in aanloop naar je piek-periode. Elke week kan je de
training verzwaren door toename van het aantal herhalingen en/of intervallengte en afname
van de rusttijden. Dit type training heeft een negatieve invloed op de aerobe en anaerobe
capaciteit, dus je moet er voorzichtig mee zijn en dit type training goed inplannen en doseren. In periodes met dit soort trainingen dien je extra aandacht te besteden aan hersteltrainingen, ook omdat je daarmee weer het verlies aan aerobe en anaerobe capaciteit kunt
opvangen.
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4 Anaeroob vermogen
Het doel van deze trainingsvorm is het gebruik leren maken van je maximale lactaatproductiecapaciteit. Dit is de meest intensieve trainingsvorm en is vooral relevant voor sprinters
en voor middenafstandsatleten: voor inspanningen van 1 minuut tot 4 minuten – zeg maar
100-400 meter in het zwembad, 400-1500 meter op de atletiekbaan, of de kilometertijdrit
op de wielerbaan.
Bouwstenen
Net als bij de anaerobe capaciteitstraining is het volume en de lengte van de intervallen
van de anaerobe vermogenstraining laag: 15 tot 30, maximaal 40 seconden, met maximum
van twee minuten totaal. Een klassieke anaerobe vermogenstraining voor fietsers is na een
sublieme warming-up: 3x(15”-20”-20” SPRINT)/10” rust. De rust tussen de twee sets is
minimaal 10 minuten op een heel lage intensiteit. Dit is een training die je eigenlijk alleen
op de rollenbank of spinfiets kunt doen.
De intensiteit is dus maximaal – op sprintsnelheid. De rust is zeer kort (5-10 seconden).
Duursporters zullen dit type trainingen zelden of nooit doen omdat ze zo specifiek zijn en
van ondergeschikt nut voor inspanningen van twee of meer uren. Dit systeem reageert het
snelst op trainingsprikkels: in twee tot vier weken tijd is dit te optimaliseren. Ook dit type
training heeft een negatieve invloed op de aerobe en anaerobe capaciteit. Ook hierbij geldt:
goed inplannen en doseren en voldoende hersteltrainingen uitvoeren om het verlies van
aerobe en anaerobe capaciteit te compenseren.
Dit artikel is deel 1 en in deel 2 zal ik voor elk van de vier trainingstypes voorbeeldtrainingen geven voor het fietsen. Daarnaast zal ik ingaan op welke van de vier trainingstypes je
met elkaar kunt combineren en welke elkaar bijten. Inclusief de valkuilen waar veel fietsers
instappen en hoe je die kunt omzeilen. Ten slotte zal ik aangeven hoe je de vier trainingstypes kunt opnemen in je seizoensopbouw.
Wil je vanaf oktober je trainingen aanvullen met een fietstraining op de spinfiets volgens de
hier genoemde trainingstypes dan ben je van harte welkom bij Body Business.
Trainse !
Roy Jaspers
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Verjaardagen

Ledenmutaties (tot 29 augustus 2021)
Nieuw
• Dirkjan Hijnen (toerlid)
• Martin Sturm (toerlid)
• Gerda Vernooij (recreant)
• Corry Krommert (recreant)
• Gert Hekkert (toerlid)
• Paul von Stockhausen (toerlid)
• Bep Goud (recreant)
• Roy van de Voort (toerlid)
• Marleen van Es (toerlid)

Opgezegd
• Dennis Kokkeel (toerlid)
• Nico van Vulpen (toerlid)
• Hans Bos (toerlid)

Leden van verdienste
• Roelie van der Blij (overleden)
• Piet de Boer
• Ton Diks
• Onno Flemming
• Herman van Rooijen
• Harry van Wijk
• Bart van Wijngaarden (overleden)
• Thea Nieuwenhuizen
• Geurt Breukink
• Elly Kemper
• Riet van Bijlevelt

Ereleden
• Jan Goes (overleden)
• Henny Hogerhorst
• Jos Jongeling
• Jan Mocking (overleden)
• Ton Mulder
• Jon Nellestijn
• Ad Nieuwenhuizen

Wielertoerclub Houten ’80
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Binnenweg 12 - 3604 AC Maarssen
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